
Pravidla – Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

(dále jen SAS)

Platnost od 01. 11. 2020

Sociálně aktivizační služby jsou služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo 
osobám se zdravotním postižením, či chronickým onemocněním ohroženým sociálním 
vyloučením, nebo v nepříznivé sociální situaci.

1. Poskytovatel 

Městské středisko sociálních služeb je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je město 
Písek.

Registrace

Sociálně aktivizační služby jsou registrovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Webové stránky: www.pspisek.cz

2. Poslání služby

Posláním SAS je napomáhat seniorům a osobám se zdravotním postižením či chronickým 
onemocněním k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, 
podporovat jejich sociální začleňování, prodloužení aktivního a nezávislého života seniorů a
rozvoj jejich integrace do společnosti.  

3. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením starší 19 let ohrožené 
sociálním vyloučením, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
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chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, s trvalým pobytem na území města 
Písku a fakticky žijící na území města Písku.

4. Forma poskytování

 Ambulantní

5. Jednání se zájemcem o službu

Zájemce vstupuje do služby na základě vstupního pohovoru, na kterém je zjišťována 
aktuální situace zájemce, jeho představy a požadavky. Zájemce je informován o 
podmínkách poskytování služby a možnosti uzavření Smlouvy. Pracovník aktivně vede 
klienta k tomu, aby si sám stanovil cíle a své priority a společně sestaví Individuální plán. O 
průběhu služby je u každého klienta vedena osobní složka, do které má klient právo 
nahlédnout.

6. Pravidla pro odmítnutí žadatele

Služba může být odmítnuta poskytovatelem pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení 
okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje 
poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní 
předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců 
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování 
povinností vyplývajících ze smlouvy.    

7. Zásady poskytování služby

Sociální služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na 
základě principu svobodné volby sociální služby žadatelem.

Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem organizace a dodržují tyto zásady.

1. ochrana osobních údajů klientů a zachování mlčenlivosti 

2. individuální přístup v souladu s přáním a rozhodnutím klienta 

3. dodržování práv a respektování osobnosti a soukromí klienta 
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4. rovný přístup ke všem klientům

5. profesionální poskytování služby 

Zaměstnanci pracují s klienty dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z individuálního 
plánování, které probíhá společně s klientem. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a 
volbu klienta, je kladen důraz na ochranu práv a jeho autonomii.

Zaměstnanci jednají s klientem partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Klient rozhoduje 
o tom, kdy a v čem potřebuje podporu a pomoc a co si vyřídí sám.

Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb. Zaměstnanci jsou 
podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti na téma nové trendy a metody, problematika 
související s prací s cílovou skupinou, zvyšování kvality poskytované sociální služby, apod. 

8. Základní činnosti  

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.

9. Místní a časová dostupnost služby

Pondělí 8:30 – 12:30 13:00 – 14:30

Úterý 8:30 – 12:30 13:00 – 14:30

Středa 8:30 – 12:30 13:00 – 14:30

Čtvrtek 8:30 – 9:30

Pátek 8:30 – 12:30

Poskytovatel zajišťuje svoje služby v prostorách MSSS nábřeží 1. máje 2142 a v prostorách 
DPS Topělecká 424.

10. Kapacita 

Maximálně 30 klientů v daný okamžik

11. Základní sociální poradenství

V rámci služby SAS poskytujeme bezplatné základní sociální poradenství, v rámci kterého 
zprostředkováváme informace, které pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci klienta, ať 
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už se jedná o informace např. o možnostech čerpání dávek, či příspěvku na péči, nebo o 
informace o základních právech a povinnostech klientů.

Základní sociální poradenství poskytuje sociální pracovník a pracovník v sociálních 
službách.

12. Práva klienta

Sociálně aktivizační služby respektují práva klientů.

Listina základních práv a svobod zaručuje práva všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 
jazyka, víry a náboženství.

Právo na důstojné zacházení: Samozřejmostí je vykání a jednání s klientem s úctou. Je 
nepřípustné jakékoliv chování ze strany pracovníků poskytovatele, které by nebylo 
důstojné.

Právo na svobodné rozhodování: Poskytovatel se snaží vycházet vstříc zvyklostem a 
potřebám klienta, a to i v případě, kdy se neshodují s názorem poskytovatele. Nikdo ze 
strany poskytovatele nemá právo klienta přesvědčovat a nutit do něčeho, co on sám 
nechce.

Právo na ochranu osobních údajů: Poskytovatel pro svou evidenci a identifikaci klientů 
shromažďuje osobní údaje jako jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého 
bydliště, rodinný stav za účelem evidence žádosti k přijetí, ověření splnění cílové skupiny a 
za účelem zpracování Smlouvy o poskytnutí sociální služby a založení administrativní a 
sociální složky klienta.

Klient může Poskytovateli sdělit některé další údaje, které mohou být podstatné pro kvalitu 
a bezpečnost poskytované služby, např. jméno a příjmení praktického lékaře, osoby blízké, 
zástupce nebo jiné kontaktní osoby, telefon klienta nebo jiných osob pro situace, kdy by 
klient potřeboval pomoc.

13. Platba za poskytnuté služby

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány bezplatně.

14. Vyřizování stížností

Stížnost lze podat v případě, že klient není spokojen se způsobem, jakým je služba SAS 
poskytována nebo s postupem či chováním pracovníků.

Klient může taktéž podávat nebo vyjadřovat své náměty a připomínky.
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Stížnost může být podána:

 ústně (osobně kterémukoli z pracovníků služby, nebo telefonicky na tel. č. 721 400 
030)

 písemně – klient ji může předat osobně pracovníkovi služby, či ji může vhodit do 
schránky umístěné v prostorách MSSS na nábřeží 2142 (ve vstupní chodbě vestibulu)
nebo v budově DPS Topělecká (při vstupu do budovy) a označené nápisem 
„STÍŽNOSTI“ (schránka je vybírána každé pondělí)

 e-mailem na adresu info@pspisek.cz

Stížnosti vyřizuje vedoucí sociálních služeb, pokud se jedná o stížnost, kterou vedoucí 
služby nemůže ze své pozice vyřídit, předá ji vedení organizace.

Lhůta pro vyřízení a vyrozumění je 14 dní, ve složitějších případech 30 dní.

V případě anonymní stížnosti je vyrozumění vyvěšeno na nástěnce v hlavní budově MSSS 
na nábřeží 1. máje 2142.

15. Ukončení poskytnutí sociální služby-výpověď služby

Klient má možnost kdykoli bez udání důvodu ukončit poskytování služeb, a to osobně, 
telefonicky nebo písemně

Poskytovatel může službu ukončit v těchto případech:

 Klient se chová k personálu způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení 
důstojnosti fyzické osoby nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí

 Klient nevyužívá služby Poskytovatele po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců bez uvedení důvodu

Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 10 pracovních dní ode dne 
doručení výpovědi klientovi.
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